
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dis elke jaar ‘n voorreg om aan die Algemene Jaarvergadering verslag te doen oor die 
doen en late van Rietvallei se lede en bestuur. 
 
Die jaar het in Augustus 2009 na die AJV baie naby aan hierdie kamp begin.  Dit was by 
Bushbaby kamp waar ons laas onder gazebo’s vergader het.  ‘n Boskamp wat jou baie na 
aan die natuur bring. 
 
Die  jaar se kampe het baie lekker en voorspoedig begin by: 
 
1. WEESGERUS  in September – Dit was Rietvallei se deelname aan die 
Gebiedskamp.  Die hoogtepunt daar was die koekversiering-kompetisie wat deur die groot 
manne en die kinders, met ‘n bietjie hulp, oorgeneem is. 
2. MUTANGO in Oktober  – ‘n Nuwe kamp ook in die bos, wat groot genot verskaf het.  
Jammer dat die swembad te vêr was vir die kinders se gemak en die ouers se toesig, maar 
danksy Jaco en Trix wat ‘n ‘slip-n-slide’ verskaf het, het die ‘groot kinders’ op die ou end die 
kleintjies van die baan af  gespeel. 
3. DRIE BERGE in November  – waar ons jaarafsluiting plaasgevind het, was ‘n 
besondere naweek.  Die aankoms van Kersvader, was ‘n groot opgewondenheid vir die 
groter kinders, maar van die kleintjies was maar bang en het liewer agter pappa se bene 
weg gekruip.  Dit was ‘n heerlike kuier langs die swembad vir groot en klein.  En dan die 
hoogtepunt, die aand met ‘n heerlike kersete en vendusie wat ook groot genot verskaf het. 
4. MOPANIE LODGE in Januarie  -  Weer ‘n kamp wat ons vir die eerste keer besoek 
het.  Die oord se groen gras en skadu bome het almal verras.  Ons sal seker weer daar wil 
kamp in die komende jaar.  Dit was ook die naweek waar ons sewe gaste, die meeste nog, 
in een naweek kon verwelkom.  Twee van hulle is nou volwaardige Rietvalleiers. 
5. TAMBOTI VREUGDE in Februarie – Die kamp waar ons Streek Kiepersol as gaste 
kon verwelkom.  Niemand kon glo dat ons 47 woonwaens in die oord kon inpak nie.  Nogal 
heelwat pret om soveel Sawanante bymekaar in een kraal te jaag.  Daar was die ‘wit 
olifant-tafel’ ‘n groot sukses. 
6. NKWE in Maart – Onder leiding van Fritz, Etrisia en al die seniors, het daar heelwat 
gelag en vrolikheid plaas gevind.  Julle kan gerus op die webwerf gaan kyk na al die 
stokperdjies wat almal uitgestal het.  Senior Burgers wat nie meer kan kamp nie, was 
spesiaal genooi en onthaal.  Terugvoer van tannie Elize Harrington was dat sy hoop dit kan 
weer gebeur.  Ek neem dit aan as ‘n opdrag vir volgende jaar! 



 
7. DIE PRESIDENTE KAMP in April – Ongelukkig was min van ons lede by die 
Presidente as gevolg van besige skedules.  Daar word gesê dat dit ‘n besondere ervaring 
is wat enige Sawanant EENKEER moet beleef.  Nou hoop ek daar sal volgende jaar ‘n 
klompie Rietvalleiers wees wat gaan kyk wat daar gedoen word. 
8. BOSFONTEIN in Mei – As jy een keer daar gekamp het, sal jy altyd weer daar wil 
kamp.  Die oord is ‘n lus vir die oog.  Besonder rustig tussen groot bome en groen 
grasperke. 
9. MONATENG in Junie – Ongelukkig het die winter se ysbere kwaai geloop en het 
maar min mense gekamp, maar dit het nie die geesdrif vir die naweek gedemp nie.  Ons 
was bevoorreg om twee lede van ander streke, nl Kiepersol en Albatros in die Kaap by ons 
as gaste te ontvang. 
10. DUBE GAME LODGE in Julie – Die prag kamp met sy nuwe badkamers en warm 
swembad en die mak diere wat smiddae by die ontvangsgebou gevoer word, was ‘n fees 
vir elke natuur liefhebber.  Net jammer vir die beperkte staanplekke weens die Ryhuis-
brigade. 
 
Dit in kort was ‘n oorsig oor die afgelope jaar se kampe.   
 
 
FINANSIES: 
 
Ons geldsak beursie draer is Lizette en haar betrokkenheid by die bank, het vir ons ‘n 
wonderlike besparing op bankkoste besorg.  Sy verdien beslis ‘n pluimpie vir haar werk en 
sorg waarmee sy die finansies van Rietvallei hanteer. 
 
Ons moet nie uit die oog verloor dat ons ‘n besondere mylpaal in Rietvallei se bestaan te 
gemoed gaan nie.  Ons 5de verjaarsdag kan nie ongesiens verby gaan nie.  Ons het nog 
elke jaar ‘n glasie geklink, maar in Mei 2011 wil ons ietsie meer doen.  Daarvoor het ons 
addisionele fondse nodig en moet ‘n manier gevind word om ongeveer R5000 te genereer.  
Voor die jaareindfunksie sal die Bestuur met voorstelle na die lede kom om fondse te in.  
Daar mag nie van hierdie besondere geleentheid ‘n afskeep funksie gemaak word nie, ook 
nie ‘n demper op die Reëlingskomitee geplaas word nie.  Help ons asseblief dat al die 
fondse nie net van ‘n paar lede kom nie, maar dat almal betrokke sal raak.  Ons is een 
groot familie en ons doen dinge saam! 
 
Ons wil graag die stigterslede van Rietvallei spesiaal uitnooi om daardie naweek saam te 
kamp.  Daar gaan ook heelwat bestuurslede van ander streke, ook van die Nasionale 
Uitvoerende Bestuur,  teenwoordig wees.  Laat Rietvallei in besonder daardie feesnaweek 
‘n voorbeeld vir SAWA wees. 
 
 
DIE TOEKOMS: 
 
Behalwe vir Rietvallei se 5de verjaarsdag viering, het ons ook ander plekke en gebeure om 
na uit te sien.  Ek is altyd opgewonde oor nuwe woonwa parke wat ons besoek.  So ook as 
ons die geleentheid kry om Pilansberg te besoek.  Tussen die kampe deur, gaan daar ook 
SAWA toere van ander streke plaasvind en ek kan net aanbeveel dat julle moet saam toer 
as dit enigsins moontlik is. 



 
Ek wil hier ‘n klip innie bos gooi! 
 
Iets wat ons sekerlik ook ‘n bietjie moet ondersoek of daar nie dalk iemand in ons streek 
Rietvallei is wat  vir ons ‘n toer wil uitwerk vir 2012. Iets soos ‘n Noordkus toer byvoorbeeld, 
dit wil sê suidelike Mpumalanga en die noordelike Kwazulu Natal met sy Boere-oorlog 
geskiedenis en dan St Lucia omgewing en die omliggende wildtuine.  Daar is nogal heelwat 
besienswaardighede in die area.  Vir die voël liefhebbers is daar ook baie om te sien. 
 
 
BEDREIGINGS: 
 
Die heersende styging van kampgelde saam met die bedryging van tolhekke wat ook 
duurder word, is ‘n groot kommer.  Waar ons in die vorige jaar nog ‘n gemiddelde kampfooi 
van R330,00 gehad het, sal dit die komende jaar heelwat duurder wees, alhoewel dit lyk 
asof dit in die laaste jaar ekstra duur geword het.  Myns insiens is die groot rede dat die 
meeste kampe addisionele toerusting en geriewe aangebring het vir die groot verwagting 
van buitelanders wat moontlik sou kamp tydens die Sokker Wêreldbeker.  Baie is verwag 
en min het gerealiseer.  Vergelyk Dube Game Lodge se verbeteringe soos reeds vermeld.  
Al hierdie kostes wat aangegaan is, moet êrens verhaal word, en dit blyk tog asof die 
kampeerders daarvoor moet opdok.  Hoe dit ookal mag wees, dis ‘n feit soos ‘n koei dat die 
komende jaar se kampkostes persentasie gewys, meer gaan styg as vorige jare.  Al het 
sekere kampe nie baie uitgawes aangegaan nie, ry hulle maar op die ander se rug en 
geniet die ekstra inkomste.  Ons sal ernstig moet kyk na kampe wat, soos in die verlede, 
bereid is om te onderhandel en nie buitensporige deposito’s te vra nie.  Die deposito-
kwessie was die afgelope jaar nie so ‘n groot probleem nie, aangesien ons kas die 
deposito’s kon voorsien wat by ‘n paar kampe benodig was.  Die bestuur doen hul uiterste 
bes om met kamp-besture te beding en waar ons addisionele afslag ontvang, kry julle die 
voordeel daarvan.  
  
Die bestuur moet ook kyk dat ons die kampe redelik versprei tussen, die een kant luuks en 
ongelukkig bietjie aan die duurder kant en die ander kant basies, maar nogtans skoon maar 
goedkoper.  Om die middeweg te verkry, was beslis nie maklik nie.  Heelwat tyd is daaraan 
bestee en die gesprekke het by tye nogal warm geraak oor die kwessie van duur en 
goedkoop kampe. 
 
‘n Ander groot bedryging is dat ons nie meer – menede getalle gewys -  
bestuursnominasies ontvang het nie.  Tot onlangs toe, was daar slegs een nominasie om 
die twee addisionele lede se poste wat vakant geword het, te vul.  Die bestuur het dus 
besluit om daarmee te volstaan.  Ongelukkig laat die bedankings ook ‘n leemte dat die 
senior posisies nie opgevolg kan word wanneer een sou bedank nie.  Ek wil weereens ‘n 
beroep doen dat lede hulself beskikbaar sal stel om op die bestuur te dien.  ‘n Bestuur mag 
nie stagneer nie en is dit nodig dat jonger mense in die bestuur opgelei moet word om later 
die top struktuur te kan vul.  Ek deel dan ook die vergadering nou mee dat ek nie weer by 
die volgende AJV verkiesbaar is nie en dus gaan uittree.  Dit is nou amptelik my laaste jaar 
as Voorsitter van Rietvallei. 
 



 
GROEPE: 
 
Ek wil graag hier ons lede in drie duidelike groepe klassifiseer. 
Daar is die seniors of soos hulle algemeen bekend staan die kierrie brigade.  Tweedens die 
groep kinders en dan die groep tussenin.  Die vervaardigers of werkers klas, of ook ouers 
genoem.  Hulle is die grootste groep en sou graag wil laatslaap in die oggend terwyl die 
ander twee groepe lankal of gaan fiets resies tussen die woonwaens deur, met die nodige 
geluide of die ander wat teen die tyd al hul derde koppie koffie geniet en ook al ‘n koek 
gebak het en nou besig is om die middagete voor te berei.  Hierdie middel groep is ook 
normaalweg die klompie mense wat saans nie in die bed kan kom nie omdat die vuure nog 
brand en daar vleis braai moontlikhede is.  Hulle is dan ook die groepie mense wat eers 
Vrydag by die kampe opdaag terwyl die Kierrie Korps al Dinsdag geselskap soek by ‘n 
kampterrein.  Toemaar hulle is nogal gawe mense, net jammer hulle Slaap Al Weer Agtuur.  
Dit was verbasend hoe die kinder groepie ewe skielik in getalle gegroei het.  Van net twee 
of drie op ‘n kamp is ons nou altyd so tussen 10 of 15 maatjies bymekaar, en dit speel en 
jaag rond met fietse en geniet die kampery op hul manier..  
 
 
BESTUURSLEDE: 
 
Ek mag seker nie kla oor die bestuurslede nie omdat ek ook een van hulle is.  Kyk ek na 
Tjaart dan sien ek ‘n blerrie ouditeur wat niks vergeet nie en vir alles het hy ‘n “reminder” 
ingesit.  Trix en ek mag niks weg steek nie of hy tik ons oor die vingers.  Hy sal ‘n goeie 
voorsitter wees na Augustus 2011 en sy kennis van Sawa se reëls en regulasies hou ons 
op ons tone.  
 
Ons harde werker in die bestuur is Trix.  Sy hou die notule by die vergaderings en al die 
nodige administrasie vir die kampe, al vergeet sy ook partykeer die plaatjies of iets by die 
huis wanneer hulle kom kamp.  Toemaar Trix, ek weet jy het baie dinge om aan te dink en 
neem jou nie kwalik nie. 
 
Ons Bankbestuurder is ‘n dame van vele talente (multitasking).  Sy kan sit en skryf tydens 
vergaderings en nog luister wat ons sê tydens besprekings.  Ek het baie keer gewonder of 
sy verveeld is met ons en haar dan afsluit maar dan verbaas sy my as sy ewe skielik in tjip 
met ‘n baie passende gedagte waaroor die gesprek gaan.  
 
Elsabé, die klein botteltjie met die groot moetie.  Sy het darem vir haar naam gemaak met 
die toekenning van beste vordering van die streek se nuusblad by die 2009 Kongres.  Wat 
dink julle van die laaste paar uitgawes van die Rietstok?  Dit verbeter elke keer.  Jy verdien 
die toekenning!  Hier wil ek byvoeg dat dit ook elkeen van ons se plig is om vir haar enige 
artikels of interessante sake en foto’s deur te gee wat gebruik kan word in die Rietstok.   
 
Rudie en Reinier is die twee addisionele lede.  Die een by name Rudie ken sy musiek en 
die sangers en die ander sy karre, woonwaens en woonwa kampe.  Lately drink Reinier 
nou baie SAB bier want hy kry dit sommer verniet by die werk terwyl Rudie nou net trou 
planne het.  Daarmee saam koop hy en Mia nog huis ook.  You lucky fish! Baie geluk Mia 
en Rudie. 



 
Praat ons van die versorger van die mense, die gryse wysheid, dan dink ek onwillekeurig 
aan ons pyprokende boer met die duitse naam Fritz met ‘n “z”.  Pure standvastigheid, dalk 
‘n bietjie outyds maar so reguit soos Namibië se teerpad tussen Keetmans en Mariental.  
As hy praat dan luister ons.  Hy is ook nie bang om ‘n ding op sy naam te noem nie. 
 
Ek wil vir ieder en elk bedank vir die tye wat opgeoffer is vir ons woonwa klub!  Dis vrye tyd 
wat julle afstaan en ek is trots op julle. Baie Dankie! 
   
 
TER AFSLUITING: 
 
Ek dank u, meneer die Voorsitter, lede van die bestuur en veral ons geagte lede van Streek 
Rietvallei.  Sonder julle is dit nie moontlik om ons Streek op die boeke te hou nie.  Julle is 
die hartklop van Rietvallei.  Dankie dat ek hierdie verslag aan julle kon voorhou.  Hoe sê 
die oom op die televisie?  ‘Dat ek my gevleuelde woorde kon spreek.’  Dankie ook aan my 
wonderlike kamermaat, wat ingestem het dat ek vir nog ‘n jaar die Streek se lede mag dien 
en haar weereens baie aande alleen by die huis mag laat.  En dan die laaste, maar 
allermins die minste, dank ek ons Hemelse Vader wat ons die krag en gesondheid gegee 
het om hierdie werk ook vir Hom te mag doen.  Dankie lede van Rietvallei vir jul geduld en 
ondersteuning.  
 
Mag ons almal weer in die komende jaar lekker saam kamp en kuier. 
 
Baie dankie! 
 
 
 
KLAUS LüBBERT 
VOORSITTER – STREEK RIETVALLEI 


